
 

К.бр.329/2019 

У ИМЕ НАРОДА 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ – Опште одељење, кривични одсек, судија 

појединац Драгица Јаковљевић, са стручним сарадником Драганом Николић, у кривичном 

поступку против окривљеног Т.У. из с.          , општина Митровица, због кривичног дела 

Крађа Комуналија из члана 320 КЗРК-а, одлучујући о предлогу за изрицање казненог 

налога предложеног у преквалификацији оптужнице Основног Тужилаштва у Митровици 

КТ.II бр.428/19  од  17.09.2019.  године, без одржавања главног претреса, дана 01.06.2020. 

године донео је 

 

 

ПРЕСУДУ 

 

 

 

 УСВАЈА СЕ предлог Основног Тужилаштва у Митровици КТ.II.бр. 428/19 од  17. 

09.2019 године  и изриче се   

 

 

 

КАЗНЕНИ НАЛОГ 

 

 

   Окривљени: 

 

Т.У., од оца     рођен      . године, са местом становања у с.             , општина 

Митровица, са уникатним бројем потрошача        , по националности           , држављанин 

Косова, са личним бројем        , 

 

 

КРИВ ЈЕ  

 

 

   Зато што је: 

 

У неутврђеном периоду, па све до        . године, у својој кући у селу           општина 

Митровица, са намером да себи прибави противправну имовинску корист бесправно 

користио електричну енергију, на тај начин што се са једним каблом прикључио директно 

са бандере, где је заобилазио бројило, неовлашћено и директно прикључио ван тачке 

мерења, снабдевао сав објекат без мерења ван бројила и тако оштетио К....  у износу од 

108,48 евра. 

 

 

-чиме је учинио кривично дело Крађа услуга из члана 314 ст. 1 КЗРК-а. 

 



Стога суд у смислу члана 4,7, 17,21, 38, 43, 69 и 70 КЗРК-а, као и чланова 359, 360, 

365, 366, 450 и 495 ЗКП-а, окривљеном:  

 

 

ИЗРИЧЕ 

 

 

-НОВЧАНУ  КАЗНУ у износу од  100е (стотину евра) коју ће платити у року од 15 

(петнаест) дана од дана правоснажности ове пресуде. 

 

Ако окривљени не плати казну у одређеном року, суд ће у смислу члана 43 ст.3 

КЗРК-а, заменити новчану казну казном затвора, рачунајући 20 (двадесет) евра за један 

дан проведен у затвору. 

 

Обавезује се окривљени да оштећеном К.....  надокнади причињену штету у износу 

од 108,48 евра, у року од 15 (петнаест) дана од дана правоснажности ове пресуде, а под 

претњом принудног извршења. 

 

Окривљени се обавезује да на име трошкова поступка плати износ у висини од 15 

(петнаест) евра, на име судског паушала износ од 15 (петнаест) евра, у року од 15 

(петнаест) дана од правоснажности ове пресуде, а под претњом принудног извршења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Основно Тужилаштво у Митровици – Опште одељење, поднело је оптужницу КТ.II 

бр. 428/19 од  01.03.2019. године, против окривљеног Т.У., због кривичног дела Крађа 

Комуналија из члана 320 КЗРК-а. 

   

Дописом од 17.09.2019 године, Основно тужилаштво је извршило 

преквалификацију кривичног дела Крађа комуналија из чл. 320 КЗРК-а у кривично дело 

Крађа услуга из чл. 314 ст. 1 КЗРК-а, јер је нови Кривични законик (Закон бр. 06/L/074) 

који је ступио на снагу дана 14.04.2019. године, применом члана 3 КЗРК-а, повољнији за 

учиниоца и предложило је суду да сходно чл. 495 ст. 1 КЗРК-а, према окривљеном изда 

казнени налог, да истог огласи кривим и казни по закону. 

 

Након разматрања оптужнице и преквалификације кривичног дела, суд је нашао да 

су оптужница и захтев за изрицање казненог налога основани у складу са чланом   495 

ЗКП-а. Увидом у списе предмета, без одржавања судског претреса, суд је утврдио да има 

довољно доказа који потврђују кривицу окривљеног да је извршио кривично дело које му 

се ставља на терет . 

 

Суд је оценио да у конкретном случају постоје докази који су довољни за 

утврђивање кривице окривљеног, за кривично дело које му се оптужницом ставља на 

терет. Увидом у списе предмета, кривичну пријаву број  ЦМС-К/ДМИ-59/19  од 

28.01.2019.године, рачун и фактуру К....., записник са лица места о стању бројила број         

од дана 20.03.2018.године, фотодокументацију са лица места, суд је утврдио да постоје 



докази за утврђивање кривице окривљеног да је извршио кривично дело  за које се 

оптужује по оптужници Тужилаштва, као и да постоје услови за изрицање новчане казне 

без одржавања судског претреса. 

 

По КЗРК-у, за кривично дело Крађа услуга  из члана 314 став 1 КЗК-а, предвиђена 

је новчана казна или казна затвора у трајању до три године. 

Приликом одређивања висине новчане казне суд је у складу са чланом 69. КЗРК 

оценио да је изречена казна у складу са законским одредбама и да ће се истом постићи 

сврха кажњавања предвиђена чланом 38. КЗРК, која ће утицати на рехабилитацију истог, 

на одвраћање других лица од вршења кривичних дела, подизању свести и јачању обавезе о 

поштовању Закона. Суд је констатовао да је изречена казна у складу са степеном 

одговорности окривљеног и друштвеној опасности за учињено кривично дело. 

 

Одлука о допунској казни- надокнади штете оштећеном донета је у складу са 

чланом 59 ст. 2 подстав 2.2 КЗРК-а. 

 

Одлука о судским трошковима и судском паушалу донета је на основу члана 450. 

ЗКП-а.  

 

   Из свега напред наведеног, одлучено је као у дизпозитиву пресуде. 

 

 

ОСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ 

Опште одељење – кривични одсек 

К.бр. 329/2019, дана 01.06.2020. године 
 

 

Правна секретарица,               СУДИЈА  

Душица Радовановић,с.р.       Драгица Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове пресуде окривљени може поднети приговор у 

писменом облику или усмено на записник код овог суда, у року од 8 (осам) дана, од дана 

пријема исте. 

 

 

      За тачност: 


